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ИСТОРИЈА ЧИТАЊА 

  

Испит 

  

Испит се састоји из писаног дела (израда реферата на неку од предложених тема) и 
усменог (презентације заједничког зборника реферата, презентација пројекта, 
разговора). Теме за реферате су оквирно дате. 

1.      Писци о читању (писац по избору студента) 

2.      Шта читају ____________јунаци у делу ____________ (писца и дело бирају 
студенти; нпр.: Шта читају Сремчеви јунаци у делу Поп Ћира и поп Спира) 

3.      Цитатност (у делу по избору) 

4.      Пародија (у делу по избору) 

5.      Откривени (еротски, политички, аутобиографски...) криптограми у делу по 
избору студента 

6.      Цензурисани текст (писца по избору) 

7.      Једна књижевна полемика 

8.      Писма и експлицитна поетика (писца по избору) 

9.      За и против писца (сучељавање опречних књижевнокритичких вредновања) 

10.   Писац као читалац других - пастиш, плагијат, мистификација, подражавање, 
стваралачко угледање... (анализа одломка/дела по избору студента и 
аргументација неке од наведених категорија која му се приписује) 

11.   Писац  чита себе (аутопоетички искази у делу, писмима, есејима) 

http://www.fil.bg.ac.yu/katedre/skjsk/pocetna.htm
http://www.fil.bg.ac.yu/katedre/skjsk/programi.html
http://www.fil.bg.ac.yu/katedre/skjsk/nastavnici.html
http://www.fil.bg.ac.yu/katedre/skjsk/raspored.html
http://www.fil.bg.ac.yu/katedre/skjsk/godisnjak.html
http://www.fil.bg.ac.yu/katedre/skjsk/programi/ist_cit.html


12.   Профил потенцијалних читалаца у 19. в (подаци о пренумерантима, 
читалиштима, приватним библиотекама) 

13.   Пут читалаца до књиге и књиге до читалаца у средњем веку 

14.   Пут читалаца до књиге и књиге до читалаца у 19. веку пре појаве књижара 

15.   Библиотека писца по избору... 

  

  

  

  

РАСПОРЕД 

  

1. Др Александар Јерков 

Предавања: средом 16.45 у уч. 33 

Консултације: средом у 15.00 у кабинету 43 

  

2. Др Драгана Вукићевић 

Предавања: понедељком 18.15 -20.00 у учионици 33  

Консултације: понедељком у 20.00 у кабинету 43 

 Обавезна литература: ридер (садржи све предвиђене одломке, песме и текстове; студенти према 
сопственом избору могу да прошире своју лектиру читајући изворна издања што се посебно вреднује); 
дела по избору (студенти индивидуално или по групама бирају неко од дела које су већ читали, или ће 
први пут прочитати - бира се дело о којем се говори на часу) 

  

 


